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 2 شرح ألفية احلافظ العراقي

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 حمة هللا وبركاته.السالم عليكم ور 
 سم.

 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين
 والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ،ولشيخنا ،اللهم اغفر لنا
 :-رحمه هللا تعالى-قال العراقي 

 المدرج

 المدرج الملحق آخر الخبر
 هد وصلالتش نحو إذا قلت:

 قلت: ومنه مدرج قبل قلب
 ومنه جمع ما أتى كل طرف
 كوائل في صفة الصالة قد
 ومنه أن يدرج بعض مسند 
 نحو وال تنافسوا في متن ال

 أدرجه متن ال تجسسوا من
 ومنه متن عن جماعة ورد
 فيجمع الكل بإسناد ذكر

 عند واصل فقط افإن عمر  
 منصور كذا عمشاأل وزاد

 

 فصنننل  هننننر منننن قنننول راو منننا بنننال 
 وابنننننننن صوبنننننننان فصنننننننل ذاك زهينننننننر

 "وينننننل للعقنننننب ،أسبغوا الوضنننننو ن"كننننن
 منننننننننننه بإسننننننننننناد بواحنننننننننند سننننننننننل 

 درج صنننننننننم جئنننننننننتهم ومنننننننننا اتحننننننننندأ
 فنننننني غيننننننره مننننننع اخننننننتالف السننننننند
 تباغضننننننننننوا فمنننننننننندرج قنننننننننند نقننننننننننال
 ابننننننننننن أبنننننننننني مننننننننننريم إذ أخرجننننننننننه

ننن  فننني السنننند اوبعضنننهم خنننال  بعض 
 كمننننننتن أب الننننننذنب أع ننننننم الخبننننننر
 بنننننين شنننننقيق وابنننننن مسنننننعود سنننننقط

 دراج لهنننننننننننا مح نننننننننننورإلوعمننننننننننند ا
 

 ، وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين
دخل في درج فالن في كفنه، أي أ  ومنه أ   ،دخلفهو مدرج أي م   ،اسم مفعول من أدرج الشيء في غيره "المدرج"

دخال ما ليس من الحديث فيهكفنه، فاإلدراج اإلدخال، فمعنى اإلدراج إدخال  فهو الزيادة في  ،شيء في شيء، وا 
اإلدراج في السند، فإدخال شيء في شيء هو  -اأيض  –الخبر من غير فصل، هذا مدرج المتن، كما أنه يكون 

كما أنه يوجد اإلدراج في السند على صور  ،في آخره ،هئفي أثنا ،ويوجد اإلدراج في المتن في أوله ،اإلدراج
 .-إن شاء هللا تعالى-و أربع يأتي تفصيلها أ ،ثالث

أو غير ذلك، فتفسير الغريب يتسامحون فيه، يتسامحون  ،أو تفسير غريب ،والسبب في اإلدراج إما استنباط حكم
تفسير الشغار، وتفسير المزابنة، من غير ذكر لمن  -اأيض  –في تفسير الغريب، والتحنث التعبد، ومثال ذلك 
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وبين الخبر الذي أدرج فيه، هذا تفسير إما تفسير كلمة غريبة، أو تفسير  ،ن هذا المدرجأدرج، من غير فصل بي
 لمعنى الحديث يلحق به، أو فهم واستنباط يستنبط من الخبر على ما سيأتي في األمثلة.

 ، وهو مدرج المتن:في القسم األول -رحمه هللا تعالى-يقول 
 المنننننننندرج الملحننننننننق آخننننننننر الخبننننننننر

 

 ................................... 
 :يعني المدخل في الخبر مما ليس منه في آخره "الملحق"يعني في المتن  "المدرج"

 المنننننننندرج الملحننننننننق آخننننننننر الخبننننننننر
 

 منننننننن قنننننننول راو منننننننا ............. 
 

 -رضحي هللا تعحالى عنحه-أو غير صححابي، ويكحون اإلدراج محن الصححابي، وأبحو هريحرة  ،اكان صحابي   يعني سواء  
فححي بعححق اححري الحححديث، وهححد يكححون هحححذا  غيححره مححن الصحححابة أدرج، ويعححر  اإلدراج بححأن يححأتي مفصحححو   أدرج، و 

))فأسبغوا  الموضع، وفي غير هذه المناسبة:لكنه في غير هذا  ،-عليه الصالة والسالم-عن النبي  االمدرج حديث  
))أسحححبغوا  :وجحححاء فحححي الححححديث، -عليحححه الصحححالة والسحححالم-األمحححر بإسحححباو الوضحححوء مرفحححو  إلحححى النبحححي  ،الوضحححوء  

األمحر باإلسحباو ليسحن محن هحذا الححديث،  ،))أسحبغوا الوضحوء   :، هحذه الجملحةالوضوء، ويل لألعقحاب محن النحار  
ححح ن جححاءن فحححي اححري أخحححرا، فمثححل هحححذا يسححمى إدراج  محجلححين محححن آثحححار  ا))إن أمتحححي يبعثححون يحححوم القيامححة غحححر  ، اوا 

فحي احري أخحرا،  فيعحر  اإلدراج بحوروده مفصحو    حجيلحه فليفعحل  فمن استاا  منكم أن يايل غرتحه وت ،الوضوء
ححم اأو مبين حح  -صححلى هللا عليححه وسححلم- فححإن أبححا القاسححم ،أسححبغوا الوضححوءعليححه فححي اححري أخححرا، كحححديث:   انصوص 
 -عليححه الصححالة والسححالم-، وهححد يعححر  اإلدراج باسححتحالة إضححافته إلححى النبححي  ))ويححل لألعقححاب مححن النححار  يقححول: 

فهححذا   يمكححن أن  ، وأنححا مملححوك وبحر أمححي، ألحببححن أن أمححون ،المملححوك أجححران، ولححو  الجهححاد فححي سححبيل هللا للعبحد 
ن وجحه بعضحهم هحذا -عليه الصالة والسالم-يقوله النبي  ؛ ألن أمه هد ماتن، فبهذا نعر  أن هذا اللفح  محدرج، وا 

أن الحري علحى حسحاب بحر األم، فبحر األم أولحى محن ب ،الكالم بكون المراد من ذلك تعليم األمة، تعليم األمة في هذا
، أو يكون المراد كما هال بعضحهم أن المحراد بحاألم هحي أمحه محن -عليه الصالة والسالم-يريد أن يعلم األمة  ،الري 

مثحل هحذا الكحالم، كيح   -عليحه الصحالة والسحالم-الرضاعة، وعلى كل حال اللفح  محدرج، يسحتحيل أن يقحول النبحي 
-، فهذا   يمكن أن يقوله النبي -عليه الصالة والسالم- مما يعوهه دون تبليغ ما أرسل به ارهيق  يتمنى أن يكون 

 ولو تأولنا ما جاء في ذكر األم في هذا الخبر المدرج؛ ألن أمه هد ماتن. ،-عليه الصالة والسالم
 المنننننننندرج الملحننننننننق آخننننننننر الخبننننننننر

 

 منننننننن قنننننننول راو منننننننا ............. 
 

والملححق بحه، يعنحي محن  بحال فصحل رهحر بحين الخبحر "بنال فصنل  هنر"، أو غير صحابي ايعني سواء  كان صحابي  
 هول ابن مسعود: "نحو"غير فاصل 

 .... إذا قلننننننننننت التشننننننننننهد وصننننننننننل
 

 ذاك زهينننننننر وابنننننننن صوبنننننننان فصنننننننل 
 

فقححد هضححين   -صححلى هللا عليححه وسححلم- الححذي علمححه إيححاه النبححي "التشننهد" هححذا "إذا قلننت"هححول ابححن مسححعود:  "نحننو"
ن شئن أن تقعد فاهصالت بحالخبر  "وصنل ذاك"عد ، هذا مدرج، وليس محن أصحل الخبحر ك إن شئن أن تقوم فقم، وا 

وهو من هول ابن مسعود، وصحله بحالخبر المرفحو  الحذي هحو التشحهد  ،بن معاوية وصله "زهير"يعني أدرجه بالخبر 
وأمححا عبححد الححرحمن بححن ثابححن بححن  زهيححر بححن معاويححة، -عليححه الصححالة والسححالم-الححذي يرويححه ابححن مسححعود عححن النبححي 
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ذاك يعني بالخبر زهير بن معاوية، وأما عبد الرحمن بن ثابن بحن  "وصل ذاك زهير"الخبر  ه عنفصل ، فقدثوبان
 ثوبان فصل ذلك عن الخبر.

يقول: هال ابن مسعود، يعني بعد أن أنهى التشهد، وهبل السالم، يقول: هحال ابحن مسحعود: إن شحئن أن تقحوم فقحم، 
ن ش صحلى هللا عليحه - ولحيس محن كحالم النبحي ،كما هحال النحووي علحى أنحه محدرج أن تقعد فاهعد، واتفق الحفاظئن وا 
))تحليلهححا  :؛ ألنححه معححارق بمححا يححدل علححى أن السححالم ركححن مححن أركححان الصححالة   بححد منححه، معححارق بحححديث-وسحلم

 ى الخبر الذي ألحق به ما ليس منه، ومقتض، فالتسليم   بد منه))تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم  ، التسليم  
 ،أنه إذا فرو من التشهد له أن يقوم، وعلى هذا عول الحنفيحة فحي عحدم إيجحاب التسحليم، وأنحه إذا انتهحى محن التشحهد
فقد انتهى من صالته، فقد هضحى صحالته، وتعرفحون القصحة التحي وهعحن، والمنحاررة التحي وهعحن بحين يحدي محمحود 

إن صححن القصحة؛ ألنهحم يحذكرونها فحي  ،لحى محذهب أبحي حنيفحة، فجحاء القفحال محن الشحافعيةكين، وكحان عبكت  بن س  
فححأراد أن يحححول األميححر محمححود بححن سححبكتكين إلححى  ،إمححام مححن أئمححة الشححافعية ،فجححاء هححذا الشححافعي ،بححاب المنححارران
 ،وينتشحر ،إذا دعمته السحلاةو  شك أن المذهب يستفيد،  ،ايريد أن يكون شافعي   ،ا، بعد أن كان حنفي  مذهبه، بد   

وتقحححوا وتضحححع  بحسحححب تبنحححي الحححدول لهحححا، محمحححود بحححن  ،وتيسححر أمحححوره، وتعرفحححون أن انتشحححار المحححذاهب إنمحححا تحححزداد
وأرنححه القفححال،  ،إمححام مححن أئمححة الشححافعية ،وحرصححه علححى الخيححر، جححاء هححذا الشححافعي ،سححبكتكين معححرو  بصححالحه

وهححي  ،صحححيحة علححى مححذهب أبححي حنيفححة بححين يححديك صححالة  فقححال: أنححن علححى مححذهب أبححي حنيفححة، وأريححد أن أصححلي 
والجحو ححار، والنبيحذ حلحو، والجحو الححار  ،فاسحتمر عليحه، فحأتى بنبيحذ ،باالة عنحدنا، فحإن أعجبحك محذهب أبحي حنيفحة

فاجتمعححن عليححه محن كححل جانحب، ثححم عمححد إلحى جلححد ميتححة غيحر مححدبوو فلبسححه  ،فتوضححأ بهححذا النبيحذ ،يكثحر فيححه الحذباب
فحازداد  ،والشححم ،فيحه شحيء محن اللححم ،أو هحذا الكحبغ غيحر محتقن ،وسحل  هحذه الشحاة ،مما يليحه بحيث جعل الشعر

فاجتمعححن عليححه الحشححران مححن كححل صححوب، ثححم صححلى صححالة بححدون امأنينححة؛ ألن الحنفيححة يجيححزون  ،ااألمححر سححوء  
، فلمححا فححرو مححن لكححن   يليححه، والامأنينححة ليسححن بححركن عنححدهم ،ويصححلي فححي الجلححد غيححر المححدبوو ،الوضححوء بالنبيححذ

التشهد أحدث هبحل أن يسحلم، هحذه الصحالة محن يقبلهحاا هحذه الصحالة   يقبلهحا عاهحل، فجمحع جميحع مسحاو  المحذهب 
في صورة واحدة، فمحمود بن سبكتكين سأل الحنفي هال: هحذه الصحالة صححيحة عنحدكما محا يقحدر ينكحر، الوضحوء 

–بالجلد غير المحدبوو عنحدهم إذا لحم يلحي يباشحر المصحلي  الصالة ابالنبيذ معرو  عندهم، والسالم   يلزم، وأيض  
حح لمححا رأا هححذه الصححورة انتقححل مححن مححذهب أبححي حنيفححة إلححى مححذهب  افيححه كححالم عنححدهم، المقصححود أن محمححود   -اأيض 

 اإلمام الشافعي.
حح ،محمححد فريححد وجححدي تكلححم علححى هححذه القصححة ،وفححي دائححرة معححار  القححرن العشححرين و ؛ ألنححه هححاعجيب حح اووجههححا توجيه 

، ألنهححا تزيححد فححي التاهيححر ..حنفححي، فقححال: إن الوضححوء بالنبيححذ، النبيححذ كحححول، والكحححول ماهححرة، فمححا المححانع مححن أن
والعالجان الماهرة فيهحا محن هحذا النحو  الكححول، فهحي تسحتعمل فحي  ،أكثر من الماء العادي؛ ألن األدوية الماهرة

برة بما جاء عن الشر ، وأن الوضوء بالماء   بالنبيذ، التاهير أهوا من الماء، لكن هذا الكالم ليس بصحيح، الع
 ،وأنه توضحأ بالنبيحذ ،ليلة الجن -عليه الصالة والسالم-واعتمادهم على خبر ابن مسعود في ما حصل من النبي 

 هذا الحديث في غاية الضع . ))تمرة ايبة، وماء اهور  وأنه هال: 
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فقد  يعني إذا هلن هذا التشهد   فقد هضين صالتك ابن مسعود:  هذا اإلدراج من هول ،الذي جرنا إلى هذا الكالم
ن شئن أن تقعد فاهعد هضين صالتك إن شئن أن تقوم فقم وعرفنا أنه عمدة الحنفية  ،فال يجب السالم حينئذ   ، وا 

ن كححان الجمهححور علححى أنححه واجححب، بححل ركححن مححن أركححان الصححالة، والخححال  بيححنهم هححل الححركن  فححي عححدم إيجابححه، وا 
 محل هذا كتب الفقه. ، أو التسليمتينايمة األولىالتسل

أكثحر المحدرج يكحون فحي هذا بالنسبة لإلدراج في آخر الخبر، وهو أكثر هذا النو  أمثلحة، يعنحي  "وابن صوبان فصل"
 ،فمحن اسحتاا  محنكم أن يايحل غرتحه ،محجلحين محن آثحار الوضحوء ا))إن أمتي يبعثون يوم القيامحة غحر   آخر الخبر:
ن كان في ليفعل  ف ،وتحجيله لى النبي إ اكن أن يثبن مرفوع  كالم لبعق أهل العلم أنه يم هذا كالم أبي هريرة، وا 

محع أن الغححرة   يمكحن إاالتهححا، الغحرة   يمكححن إاالتهحا، أمححا التحجيحل الواهححع فحي اليححدين  ،-عليحه الصحالة والسححالم-
يديححه حتححى أشححر  فححي العضححد، وغسححل رجليححه  غسححل -عليححه الصححالة والسححالم-والححرجلين هححذا يكمححن إاالتححه، والنبححي 
 أما الغرة فال يمكن إاالتها. ،حتى أشر  في الساي، فهذا ممكن

 الحاف  العراهي يقول: "قلت"
 قلننننننت: ومنننننننه منننننندرج قبننننننل ق ل ننننننب

 

 ................................... 
أي  "قلت: ومنه مدرج قبنل"قول: وهنا ي ،دراج في آخر الخبرما تقدم اإل ،أي من المدرج في المتن عكس ما تقدم

 ن يكون في آخر الخبر صار في أوله:من أ يعني بد    ب"ل  "ق   هئأو أثنا ،كان في أوله هبل اآلخر سواء  
 كنننننن"أسبغوا الوضنننننو ، وينننننل للعقنننننب"  ...................................

 

 :ومنه ،كون في آخرهمن أن ي فصار في أوله بد    ،هلب بالنسبة للمدرج في آخره، يعني عكس
 قلننننننت: ومنننننننه منننننندرج قبننننننل ق ل ننننننب

 

 ................................... 
 كننن"أسبغوا" فحي آخححره كحاألول هححذا صحار فححي أولححه: مححن أن يكححون  بحد    ،يعنحي عكححس "قلننب"يعنحي هبححل اللفح  النبححوي 

 :وأتموا ،أسبغوا أي أكملوا :كخبر
 غوا الوضنننننو ، وينننننل للعقنننننب"كنننننن"أسب  ...................................

 

، ))ويل لألعقحاب محن النحار   :وغيرهما ،يعني من النار، وهنا أفرد العقب للوزن، وا   في الحديث في الصحيحين
جحححاء فحححي روايحححة الايالسحححي، لكحححن عدولحححه عحححن روايحححة  ))ويحححل للعقحححب محححن النحححار   :فحححرادعلحححى أن اإل ،ويحححل لألعقحححاب

هذا إدراج في أول الخبر، واألول إدراج في آخر الخبحر، ومنحه محدرج فحي حيحين إنما هو للوزن، لوزن البين، الص
أثناء الخبر، وهو هليل بالنسبة للمدرج فحي آخحر الخبحر كثيحر بالنسحبة للمحدرج بحاألول، فحأكثر هحذا النحو  اإلدراج فحي 

بححر فإنححه متوسححط بححين اء الخه، وأهلححه اإلدراج فححي أولححه، وأمححا بالنسححبة لححإلدراج فححي أثنححئححآخححره، وأهلححه اإلدراج فححي أثنا
هحذا  ،))محن محس ذكحره فليتوضحأ  كتوسط موهعحه محن الخبحر، محن ذلحك ححديث بسحرة بنحن صحفوان، ححديث:  ا ثنين

))من مس بلف :  ا، روي مرفوع  -عليه الصالة والسالم-هو المحفوظ، وهو المعرو ، هذا هو المرفو  إلى النبي 
ألنثيين والرفغ من هول عروة كما بينه جماعان عن هشام ابنه، أعني ا ؛هماو  ذكره، أو أنثييه، أو رفغه فليتوضأ  

وروي بتقديم الرفغ واألنثيين على الذكر فهو من سابقه، هاله ابن حجر، فيكون من اإلدراج فحي أول الخبحر، يعنحي 
لحذي فقدم اإلدراج على أصل الخبر، فيكون محن النحو  ا أو ذكره فليتوضأ   ،أو أنثييه ،))من مس رفغهجاء بلف : 



 
 

 
 

6 

 6 شرح ألفية احلافظ العراقي

سبق، من النو  الثاني الذي سبق وهو اإلدراج في أول الخبر، هكذا هال ابن حجر، لكن هل يتم التمثيل بحه علحى 
أدرج فيححه مححن هححول  ،))مححن مححس ذكححره فليتوضححأ  أو   يححتما أصححل الحححديث:  ،هححذه الروايححة لححإلدراج فححي أول الخبححر

أو ذكححره  ،أو أنثييححه ،))مححن مححس رفغححه :اريححق جححاء مححن أو رفغححه فليتوضححأ   ،أو أنثييححه ،))مححن مححس ذكححرهعححروة: 
 أو   يتما ،هل يتم التمثيل به لإلدراج في أول المتن على هول ابن حجر فليتوضأ  

 طالب:......
 لماذاا

 طالب:......
هذه ثابتة في أصل الخبر المرفو ، فهذه الكلمة تحول دون كونه إدراج في أول الخبر، فأول  ))من مس   نعم؛
صلى - فإن أبا القاسم ؛أسبغوا الوضوء  :، وهي ثابتة في الخبر المرفو ، هذه بينن الروايةن مس  ))م :الخبر

هذه التي حكمنا من أجلها أن الجملة مدرجة، هذه بينن   ))ويل لألعقاب من النار  هال:  -هللا عليه وسلم
 اإلدراج.

 طالب:......
هذا ما هو بإدراج،  هال  -صلى هللا عليه وسلم- اسمأسبغوا الوضوء فإن أبا الق  ؛ هذه ما هي مدرجة:نعم

 هذا بالنسبة لإلدراج في المتن،من غير فصل،  ))أسبغوا الوضوء، ويل لألعقاب من النار  اإلدراج: 
أي من المدرج  "ومنه"في آخره، ومنه اإلدراج في السند،  ،هئفي أثنا ،وينقسم إلى ثالثة أهسام: اإلدراج في أوله

 إلدراج في القسم الثاني في السند:وهذه هي الصورة األولى من صور ا ،انيوهو القسم الث
 منننننننننننه بإسننننننننننناد بواحنننننننننند سننننننننننل     ومننننننه جمنننننع منننننا أتنننننى كنننننل طنننننرف

 

يه أي خبر، أتى كل ار  منه، عن راو  "ما"أي: من المدرج، وهو القسم الثاني: اإلدراج في السند،  "ومنه"
من سل  يعني  "بواحد سل " عني غير إسناد الار  اآلخري "منه بإسناد" بإسناد غير إسناد الار  اآلخر

ين، الواردين عن راو واحد بإسنادين مختلفالمقصود أنه جمع بين اللفرين  متعلق بجمع، وسل  تكملةاإلسنادين 
 -صلى هللا عليه وسلم- يعني كخبر وائل بن حجر في صفة صالة النبي  كوائل  فيجمعهما كأنهما بإسناد واحد

فإنه هد أدرج فيه بعق رواته في آخره بهذا السند هاعة  ،وغيره عن عاصم بن كليب عن أبيه ،زائدة الذي رواه
 جر في غير هذه المناسبة.من حديث لوائل بن ح  

 كوائننننننل فنننننني صننننننفة الصننننننالة قنننننند
 

 أدرج.............................  
 

فرأين الناس عليهم جل  ،ن برد شديدأو في زما ،في زمان ثم جئتهم ،فيه بعق رواته في آخره بهذا السند
يعني سند الجملتين، بل الذي عند عاصم بهذا السند  "صم جئتهم وما اتحد"الثياب، تحرك أيديهم تحن الثياب، 

الجملة األولى فقط، وأما الثانية فإنما رواها عن عبد الجبار بن وائل عن بعق أهله عن وائل، وجمعهما وهم، 
 ،وضبط صالته ،-عليه الصالة والسالم-وصلى خل  النبي  ،ي اآلخر، وائل جاءفكأنه أدرج أحد السندين ف

ووص   ،اأكثر من مرة، فمرة وص  شيئ   -عليه الصالة والسالم-وروين عنه، ومجيئه إلى النبي  ،ووصفها
عنه بإسناد  في المرة الثانية، ما وصفه في المرة األولى يروا عنه بإسناد، وما وصفه في المرة الثانية يروا  اشيئ  
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وافقه عليه، عن عاصم بن كليب عن أبيه عنه،  -اأيض  –وغيره  ابن هدامة؛آخر، فجاء من جاء وهو زائدة، زائدة 
 ،أدرج القصة الثانية في القصة األولى، كالهما يروا عن وائل بن حجر، إ  أن األولى تروا عنه بإسناد

بإسناد إحدا القصتين،  اواحد   اجعلوا القصتين ساهوهما مساه  ف ،والثانية تروا عنه بإسناد آخر، فجاء زائدة وغيره
سند اآلخر، ما المحذور في مثل هذاا المحذور أن الوحذ   ،ما المحذور في مثل هذا اإلدراجا يعني إثبان سند

وفي  ،تكون القصة الثانية المدرجة في األولى التي حذ  إسنادها أن تكون مشتملة على زيادان مؤثرة في الحكم
وبقين زيادته ملصقة بخبر من تثبن  ،رواتها ضع ، أو في بعق رواتها ضع ، فإنه إذا حذ  هذا الضعي 

هذا   شك أنه يقتضي ا ستد ل وا حتجاج بمن   يحتج به، يعني لو تصورنا القصة األولى  ؛الحجة بخبرهم
ضع ، فجاء من جمع القصتين بسند نري  كلهم ثقان، روين عن وائل، القصة الثانية روين عنه بسند فيه 

إسناد في إسناد، صح وا    ا هذا إدراج  فيه ضع ؛ الذي؛ بالسند األول النري ، أو جمعهما بالسند الثاني
، لو كان السندين، لو كان رجال اإلسنادين كلهم ثقان اواحد   اإدخال إسناد في إسناد، وسياي القصتين مساه   نعم؛

األمر ما فيه إشكال؛  -اأيض  –نما دار فهو على ثقة، ولو كانوا كلهم ضعفاء األمر سهل، األمر سهل؛ ألنه أي
أو عن هؤ ء، األثر المترتب عليه أهل، لكن إذا كان رجال القصة األولى  ،ألنه مردود، سواء رويناه عن هؤ ء

ترتب  ؛األولى ثقان، ورجال القصة الثانية فيهم ضع ، وأضفنا القصة الثانية إلى القصة األولى برجال القصة
تغرير للواه  على  ففي هذا اإلدراج تغرير؛على هذا هبول القصتين، ولو  هذا اإلدراج ما هبلن القصة الثانية، 

والثانية غير مقبولة؛ ألن رواتها فيهم ضع ، وهد يكون  ،مع أن األولى مقبولة ،اهاتين القصتين بقبولهما مع  
وهلنا: إن  ،ن فصل القصتين وذكر رواة كل من القصتين، لو عكسنافيها زيادان يتأثر فيها الحكم، فال بد م

رجال القصة األولى ثقان، ورجال القصة الثانية ضعفاء، ثم أدخل رجال القصة األولى في رجال القصة الثانية، 
جنايته على الخبر من أي  ال القصة الثانية الذين فيهم ضع ؛عن رج اواحد   اوساههما مساه   ،وروا القصتين

الصورة ز العمل به؛ ألنه ضعي ، و جنايته على الخبر بجعل الناس يعملون بخبر   يجو  :وجها الصورة األولى
 واضح وا   ما هو بواضحا واضح. الحجة، يتركون ما تقوم به الحجة؛ جعل الناس يتركون ما تقوم به :الثانية

صنيع ابن الجوزي في  ، وصنيع الحاكم في المستدرك؛موضوعانيعني ننرر لهذا بصنيع ابن الجوزي في ال
ن كان نادر   ،الموضوعان في الحكم بالوضع على أحاديث صحيحة  ؛والحكم بالوضع على أحاديث حسنة ،اوا 

رة وحكم بالوضع على أحاديث ضعيفة   تصل إلى درجة الوضع، هذا أهرب ما يكون بالصو  ،وهذا موجود
اس من العمل بأحاديث مقبولة، بينما صنيع الحاكم يقرب من الصورة األولى، فقد صحح يعني يحرم الن الثانية؛

أحاديث ضعيفة، فيجعل المالع والواه  على كتابه يعمل بأحاديث   يجوز العمل بها، التنرير ماابق وا   
 اتضحتااوا   ما  ،ن من خالل هذا التنريرغير ماابقا وضح لنا الصورتين أو ما وضحا اتضحن الصورتا

أو صنيع الحاكما يعني كون الناس يحرمون من أحاديث صحيحة  ،أيهما أبلغ في الضررا صنيع ابن الجوزي 
أو كون الناس يعملون بأحاديث ضعيفة حكم عليها الحاكم  ،حكم عليها ابن الجوزي بالوضع، وفيها أحكام

 ابالصحة، أو نقول: هما على حد سواء
 طالب:......
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أو ألن  ،تصحيح الحاكم أبلغ في الضرر من تضعي  ابن الجوزي؛ ألن الحاكم را نعم،يعني أبلغ في الضر 
فإذا وجد من يصحح نس  كالمه، بينما إذا  ؛به أما بالنسبة للمضع  ي كتفيالمصحح هد يكتفي به بعق الناس، 

 وعمل به فإن تضعي  المضع    ينسخه، وهذا استرواح عند أكثر الناس. ،صحح الخبر
 من صور اإلدراج في السند. ال هذه هي الصورة األولىعلى كل ح
 يعني من اإلدراج. "ومنه"

 طالب:......
 اماذانعم، حديث 
 طالب:...... 

منه حديث الزهري في هصة اإلفك، والقصة مخرجة في الصحيح، لكنها عن رواة كلهم ثقان،  حينما جمع، نعم،
 :فال أثر لمثل هذا اإلدراج

 ............قننند.....................
 

 أدرج صنننننننننم جئنننننننننتهم ومنننننننننا اتحننننننننند 
 

 يعني من صور اإلدراج في اإلسناد. "ومنه" يعني اللفران
 ومننننننننه أن يننننننندرج بعنننننننض مسنننننننند

 

 فنننننني غيننننننره مننننننع اخننننننتالف السننننننند 
 

 يهما:ومنه أن يدرج من هبل الراوي بعق خبر مسند في خبر غيره مع اختال  السند ف
 ))الفني منتن:  ))وال تنافسنوا((نحو: 

 ج

 فمنننننننندرج قنننننننند ن قننننننننال تباغضننننننننوا(( 
 

و  ) :إلى آخره، ليس فيه   ا))  تباغضوا و  تحاسدو  :،   يوجد في األصل في متن))  تنافسوا   :يعني لف 
 ..  .. ))  تباغضوا :  توجد في    تنافسوا)و أو هذا النهي:  ،، هذه اللفرة تنافسوا

الرن؛ فإن الرن أكذب الحديث، و  و ))إياكم ديث: األصل يعني أول الح  قد نقال من متن ال تجسسوا"
في  ))و  تنافسوا   :وهذا النهي ،هذه اللفرة ،))و  تحسسوا، و  تنافسوا  وفي رواية بالمهملة:  ،تجسسوا  

من أن يأخذ القصة  والثاني بإسناد، فبد    ،الحديث الثاني، وليسن في الحديث األول، والحديث األول بإسناد
لحاهه بقصته في المجيء األول ،ا في هصة وائل بن حجر في المجيء الثانيكم ؛كلها يأخذ لفرة من  ؛وا 

تجده يهجم على  ؛حديث، وهذا يحصل عند كثير ممن يعتمد على حفره في سياي األحاديث من غير مراجعة
 ؛-لصالة والسالمعليه ا-ويرا أنه مناسب لهذا الحديث، فيضعه فيه، وكلها ثابتة عن النبي  ،باله هذا اللف 

ن كان إدراج ايعني المتنان اللذ ن معنا ثابتة في الصحيح، ما فيهما إشكال، لكن على كل حال هو إدراج، وا 
 شيء يسير، وليس بإدراج حديث كامل، إنما هو إدراج كلمة.

 ومنهنننننننا أن يننننننندرج بعنننننننض مسنننننننند
 

 ))الفي متن:  ))وال تنافسوا((نحو: 
 فنننننني غيننننننره مننننننع اخننننننتالف السننننننند 

 

 فمنننننننندرج قنننننننند ن قننننننننال ا((تباغضننننننننو 
 

الرن؛ و ))إياكم  :، وبداية المتن))  تجسسوا   :من متن ))  تباغضوا  مدرج في متن:  ))  تنافسوا  أي لف : 
–وجاء جمعهما  ،كل واحد منهما عن األخرا جاء إفراد  فإن الرن أكذب الحديث، و  تجسسوا، و  تحسسوا  

 بالجيم والحاء. -اأيض  
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ي حين رواه عن مالك فصيرهما بإسناد واحد وهو وهم، الصورة أ أخرجه" إذ" لحكم بن أبي مريمأدرجه محمد بن ا
 وبين األولىا ،وا   ما هي براهرةا ما الفري بينها ،راهرة
 األولى:

 ومننننننه جمنننننع منننننا أتنننننى كنننننل طنننننرف
 

 منننننننننننه بإسننننننننننناد بواحنننننننننند سننننننننننل  
 

 يقتصر على إسناد أحدهما. ؛ماأو إلى حديث يدرجه مع حديث آخر بإسناد أحده ،يعني يأتي إلى هصة 
ويجعلها في حديث، فيرويها بإسناد الحديث األول  ،أو جملة ينتزعها من حديث ،الصورة الثانية: يأتي إلى كلمة

 :وهي   تروا به في األصل، هي ثابتة لكنها بإسناد آخر
 ومنهنننننننا أن يننننننندرج بعنننننننض مسنننننننند

 

 ))الفي متن:  ))وال تنافسوا((نحو: 
 أدرجننننه وا(())ال تجسسننننمننننن مننننتن: 

 ججج

 فنننننني غيننننننره مننننننع اخننننننتالف السننننننند 
 

 فمنننننننندرج قنننننننند ن قننننننننال تباغضننننننننوا((
 

 ابننننننننننن أبنننننننننني مننننننننننريم إذ أخرجننننننننننه
 

حين رواه عن مالك فصيرهما بإسناد واحد،  :وابن أبي مريم اسمه محمد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي، أي
 بإسناد آخر.وهو وهم، فاللف  األول يروا عن مالك بإسناد، واللف  الثاني يروا عن مالك 

 الصورة الثالثة:
"عن جماعة ورد، وبعضهم خال  أو حديث  ،أي خبر "ومنه متن" ،"عن جماعة ورد"أي خبر  "ومنه متن"

 "في السند"أو نقص  ،بزيادة "ابعض  
 ومننننننننه منننننننتن عنننننننن جماعنننننننة ورد

 

ننننننن   ........اوبعضنننننننهم خنننننننال  بعض 
 

الجماعة  ،أي الجميع "الكل"بعق من روا عنهم  "فيجمع" ،"في السند"تكون هذه المخالفة في الزيادة والنقص 
"أب  ابن مسعود:أي خبر  "كمتن" واية من خالفهم معهم على ا تفايأي مذكور، ويدرج ر  كر""ذ  واحد  "بإسناد"

بن حيان  "عند واصل"وهو ابن شرحبيل  "ا"فإن عمر  ، "الخبر"    ..ا))أن تجعل هلل ند  هال:   الذنب أع م؟
بن شقيق عن ابن مسعود، وأسقط عمرو عن  :فرواه "وابن مسعود سقط"أبي وائل  شقيق""فقط بين األحدب 

هذا األصل فيه، وهو ثابن من رواية  عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود؛ عن شقيق :شرحبيل، األصل أنه
 :األعمغ ومنصور

 وزاد األعمنننننننننننش كنننننننننننذا منصنننننننننننور
 

 ................................... 
 

ننتبه لهذه الصورة، واصل ابن حيان األحدب يروي هذا الخبر اد عمرو بن شرحبيل كذا منصور، ز  يعني زاده،
، يرويه واصل عن شقيق الحديث ..   ا))أن تجعل هلل ند  هال:  ن حديث ابن مسعود:  أي الذنب أعرماالمخرج م

وا   ما يرويا  ،ابن مسعود بن سلمة، أبو وائل، عن أبي وائل شقيق عن ابن مسعود مباشرة، أبو وائل يروي عن
لكنه في هذا الحديث بينه وبين ابن مسعود عمرو بن بن مسعود، أو  ا له رواية عن ا ،له رواية عن ابن مسعود

، وبين فأسقاه واصل بن حيان األحدب، وذكره األعمغ ومنصور، إذا وازنا بين األعمغ ومنصور ،شرحبيل
 وا   ا ثنينا نقدم منا واصل واصل األحدب من نقدما نعما

 طالب:......
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 هو المحفوظ. -أعني عمرو بن شرحبيل-نقدم ا ثنين بال شك، فما ذكروه من هذه الزيادة 
مع أن رواية األعمغ ومنصور مذكور  ،فقال: عن أبي وائل، هال: حدثنا ابن مسعود ،ايب لو صرح بالتحديث

 ن كلهم ثقان:اواإلسناد ،ح بالتحديثيوابن مسعود، مع وجود التصر  -أعني أبا وائل-فيها بين شقيق 
 وزاد األعمننننننننش كننننننننذا منصننننننننور

 

 ................................... 
 

لثقة المعرو ، األعمغ سليمان بن مهران الحاف  ا اد عمرو بن شرحبيل األعمغ ومنصور؛يعني زاده، ز 
 ؛لم يذكر صيغة التحديثيعني لو كان العكس الذي زاده واصل، وأسقاه األعمغ، و  ،ومنصور بن المعتمر

هلنا: دلسه األعمغ، نعم، زاده األعمغ كذا منصور فروياه عن شقيق عن عمرو عن ابن مسعود، فلما رواه 
آلخر وهد فصل أحد اإلسنادين عن ا ،وعن واصل صارن رواية واصل هذه مدرجة على روايتهما ،الثوري عنهما

اآلن عندنا في رواية واصل أسقط عمرو  ..،ا روي عنهماوجه اإلدراج لم يناإلمام يحيى بن سعيد القاان؛ يع
وبين ابن مسعود، فلما رواه الثوري  ،في رواية األعمغ ومنصور ذكر عمرو بن شرحبيل بين شقيق ،بن شرحبيل

أهحم  ؛عنهما وعن واصل يعني عن الثالثة كلهم، صارن رواية واصل هذه مدرجة، لما رواه الثوري عن الثالثة
وفي رواية األعمغ  ،ر عمرو بن شرحبيل في رواية واصل إدراجك  وبين ابن مسعود، فذ   ،عمرو بين شقيق
 وا    ا ،ومنصور إدراج
 طالب:......

بقي على األصل، ففصل اإلسنادين وميز المدرج من غيره اإلمام يحيى بن سعيد القاان، لكن الخبر روي  ، 
فيكون صنيع الثوري  ،كرواية األعمغ ومنصور مسعود؛ ، وبين ابنمن اريق واصل بإثبان عمرو بين أبي وائل

 نعما وا   غير صحيحا ،اصحيح  
 طالب:......

وا   ما هو بصحيحا صحيح  ،وهو إمام من أئمة الحديث، صحيح ،صحيح، وصنيع يحيى بن سعيد القاان
 التي هي الراوية األولى. ،باعتبار األشهر

عن  :ومنصور ،هال: حدثنا ابن مسعود، وفي رواية األعمغلو هدر أن واصل بن حيان هال: عن أبي وائل، 
إن هذا من  :رح في الرواية األولى بالتحديث، فهل نقولأبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود، ص  

، ويرويه مرة أخرا بدون نه مرة يرويه أبو وائل عن ابن مسعود بواساةا أو نقول: إالمزيد في متصل األسانيد
اة، ساأخذه عنه بدون و  رواه عنه عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود، فلما لقي ابن مسعوديعني  واساةا

نو  من فكان يرويه على األول تارة، ويرويه على الثاني تارة، وهل مثل هذا يقدح في السند أو   يقدحا ألن فيه 
، يعني كي  نفري بين هذا ..يعني إذا صرح بالتحديث "المزيد في متصل األسانيد"أنوا  علوم الحديث اسمه: 

فيه بالتحديث من اريق أربعة  ايعني يأتي السند بصيغة التحديث مصرح   ا"المزيد في متصل األسانيد" :النو 
ن هذا : إهل نقول ، فيهم واحد زائد عن األربعة؛فيه بالتحديث من اريق خمسة رجال ارجال، ويأتي مصرح  

يه بواساة ومرة يرويه بغير إن الراوي مرة يرو  :أو نقول عدمها، ووجوده كالواحد مزيد في متصل األسانيد
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"خفي زيد في متصل األسانيد في األلفية؛ نوعان: في متصل األسانيدا عندك الم اومتى يكون مزيد  واساة، 
 :اإلرسال، والمزيد في متصل األسانيد"

 وعححححححححححححححححححححححححححدم السححححححححححححححححححححححححححما  واللقححححححححححححححححححححححححححاء
 

 كحححححححححذا زيحححححححححادة اسحححححححححم راو فحححححححححي السححححححححححند
 

 و الخفححححححححححححاءيبححححححححححححدو بححححححححححححه اإلرسححححححححححححال ذ 
 

 إن كحححححححححححححان حذفحححححححححححححه بعحححححححححححححن فيحححححححححححححه ورد
 

يعني هو وجوده بغير تصريح بالتحديث،  ، وموجود بالعنعنة؛فيه بالتحديث بدونه ايعني إذا كان جاء مصرح  
 ، يقول:"إن كان حذفه بعن فيه ورد"فإنه يحكم  ؛وعدمه مصرح فيه بالتحديث

 كحححححححذا زيحححححححادة اسحححححححم راو فحححححححي السحححححححند
 

ن بتححححححححححديث أتحححححححححى فحححححححححالحكم لحححححححححه  وا 
 

 ن كححححححححححححان حذفححححححححححححه بعححححححححححححن فيححححححححححححه وردإ 
 

 محححححححححححع احتمحححححححححححال كونحححححححححححه هحححححححححححد حملحححححححححححه
 

 ، ورواه مرة بدون واساة:أنه رواه عن شيخه بواساة ايعني ا حتمال الذي أبديناه سابق   "عن كل"
 إ  حيحححححححححححححححححث محححححححححححححححححا زيحححححححححححححححححد وهحححححححححححححححححع

 

حححح   وفححححي ذيححححن الخايححححب هححححد جمححححع اوهم 
 

رواة  ؛والرواة كلهم ثقان ،اا حتمال هائم  ، فإنه يحكم عليه بأنه مزيد، أما إذا كان ايعني إذا كانن الزيادة وهم  
كلهم ثقان على حد سواءا فهذا الزائد  ؛واإلسناد الذي فيه أربعة ،اإلسنادين كلهم ثقان، اإلسناد الذي فيه خمسة

فإنه   يمنع  ،فيه بالتحديث امصرح   ،وروي عنهما الحديث بدون هذا الزائد ،بين شيخين لقي أحدهما اآلخر
 فحذ  الواساة. ؛ومرة بدون واساة ،فذكر الواساة ؛هد سمعه من الشي  مرة بواساة حينئذ  أن يكون 

ويحول دون سياهه  ،بل يسوي اإلسناد فقط، ثم يعوهه ث؛  يذكر المحدث متن الحديرج اإلسناد أن دمن مهالوا: 
 ،متن الحديث ثم   يذكر ،يارأ عليه ودون سياي متن الحديث حدث دونه، ويحول لمتن الحديث حدث، يعوهه

، فيركب عليه ويسمع هذا الكالم المناسب لهذا الحدث ،فيتكلم بكالم مناسب لهذا الحدث، فالسامع يسمع اإلسناد
فرواه على هذا النسق، وهو في  ،فرن هذا اإلسناد لهذا الكالم ،وسمع كالم ،السامع سمع إسناد هذا اإلسناد؛

، تجد الشي  اوهذا يحصل كثير   ،إنما جاءن مناسبة لذكر هذا الكالمالحقيقة   عالهة لهذا اإلسناد بهذا الكالم، 
فيرنه السامع من  ،لهذه المالحرة امناسب   افيدخل كالم   ،ابعد ذلك يلح  على بعق الاالب شيئ   ثم ،يتكلم

فدخل ثابن بن  ،ايحدث فذكر إسناد   ؛كقصة شريك ،ضمن ما يقال في هذه المسألة، وهذا إدراج كالم في كالم
بالليل حسن وجهه  تهمن كثرن صال فلما رآه شريك هال:  ،وعلى وجهه النور من أثر العبادة ،وسى الزاهدم

رن أن  ؛وغفلته عن حف  الحديث ،ويقصد بذلك ثابن هذا الذي دخل، فثابن لغفلته واشتغاله بالعبادة  بالنهار
ع، وهو ليس من أهل العناية بالحديث، ب عليه اإلسناد على ضوء ما سمهذا الكالم يروا بهذا اإلسناد، فرك  

 فيمشي عليه مثل هذا، هذا إدراج متن في سند، متن في سند ليس له.
جزم ابن حبان أن مثل هذه القصة من نو  المدرج، هذا القصة تدخل في نو  المدرج، وستأتي في الموضو  أن 

مما لم يقله،  -ليه الصالة والسالمع-هذا يسمى شبه وضع، بل هو وضع لم يقصد؛ ألنه نسبة كالم إلى النبي 
األمثلة موجودة في ، تجدون بعق مثل للمعل بالمضارب مثال  ي  والمثال الواحد هد يتجاذبه أكثر من نو ، كما 

 تكون حينئذ  علته ا ضاراب.أكثر من باب، و 
 حكم اإلدراج: -تعالى رحمه هللا-بعد هذا ذكر الحاف  العراهي 
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.................................. 
 

 وعمنننننننننند اإلدراج لهننننننننننا مح نننننننننننور 
 

من غير فاصل  ؛من غيره -عليه الصالة والسالم-  يجوز اإلدراج، إلحاي كالم بكالم النبي  ،أي: ممنو 
ي مثل تفسير تعمده حرام، إ  أنهم يتساهلون ف ،-عليه الصالة والسالم-يفصل بين كالم النبوة وبين كالم غيره 

ففسرها الراوي، كتفسير الشغار،  ،كلمة غريبة -عليه الصالة والسالم-م النبي يعني مرن في كال الغريب؛
بأنه حرام، وهد فعله بعق وتفسير المزابنة، وتفسير التحنث بالتعبد، لكن هد يقول هائل: كي  نحكم على اإلدراج 

الثقان الذين لم  لكن من فعله من الصحابة أو من غيرهم من الرواة ،لصحابةنقول: نعم فعله بعق االصحابةا 
ف  أدرجوا في مناسبة بعد أن بينوا في مناسبان، ولو  هذا البيان لما عرفنا أنه مدرج، فمن ح   ،فعلوه ؛يجرحوا بهذا

بهذا الفصل عرفنا أن هذا الكالم مدرج، فإذا بين اإلنسان في موضع   ف  عنه الفصل، و عنه هذا اإلدراج ح  
أو  ر ما جاء في بعق األحكام الشرعية تجد ما يحتاج إليه من هيد مثال  يلزم أن يبين في كل موضع، وهذا نري

على أن هذا القيد ذكر، وا    ااستثناء يقال في مناسبة، ثم يذكر الحكم بغير هذا القيد في مناسبان أخرا، اعتماد  
م  }ما الذي يدرينا عن هذا القيدا إ  أنه ذكر في مناسبة أخرا؛ مثاله:  ر  َمْت َعَلْيك  م { ح    سورة 3)] اْلَمْيَتة  َواْلدَّ

 ،امأكول اللحم، دم   افقط، أو بهذه اآلية يحرم جميع أنوا  الدم، حتى دم   الذي يريد أن يأخذ بهذه الجملة ،ة [المائد
م {} العروي، أي دم كان: م  اْلَمْيَتة  َواْلدَّ ر  َمْت َعَلْيك  د  : خرا في آية أ الكنه جاء مقيد   ،ة [  سورة المائد3)] ح  }ق ل الَّ َأج 

ا{ وَن َمْيَتة  َأْو َدم ا مَّْسف وح  ٍم َيْطَعم ه  إ الَّ َأن َيك  م ا َعَلى َطاع  َي إ َليَّ م َحرَّ ، ولو كان [  سورة األنعام541)] ف ي َما أ ْوح 
وهد  ،مناسبةأن يذكر القيد في كل مناسبة، فالصحابي إذا أدرج في من لقلنا:   بد  ؛البيان يلزم في كل مناسبة

لعلماء بناء  على مثل هذا   يلزم أن يبين في كل مناسبة، بعق القضايا يختل  فيها ا ؛بين في مناسبة أخرا 
 هأتي ما يعارضي ذا   يختل  فيه، هد يكون البيانفمثل ه ؛اأو   يكفيا هد يكون البيان كافي   ،هل يكفي البيان؛

؛ البكر بالبكر جلد مائة ونفي هد جعل هللا لهن سبيال   ،ذوا عني))خ :حديث عبادة بن الصامن ويضعفه، فمثال  
جلد مائة والرجم، الحديث صريح وصحيح في كون الزاني الثيب يجلد ثم  سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم  

 يرجم.
ة هذا فإن ))واغدوا يا أنيس إلى امرأ  :لم يذكر فيها جلد -صلى هللا عليه وسلم- القضايا التي حصلن في عهده

، وهذا وهن بيانما ذكر جلد،  في هصة ماعز؛ ))اذهبوا به فارجموه  وفي حديث ماعز:  ،اعترفن فارجمها  
وهن حاجة، وتأخير البيان عن وهن الحاجة   يجوز، فالجمهور يقولون:   يجلد، يكتفى برجمه؛ ألن القضايا و 

مناسبة واحدة ما  ن فيييقولون: خالص ما دام ب   ؛كالحنابلة المتعددة لم يذكر فيها الجلد، والذين يقولون بأنه يجلد
فيجعله بحاجة إلى  ،احتاج أنه يبين في جميع المناسبان، فاعترا هذا البيان عند بعق أهل العلم ما يضعفه

))و  يلبس المحرم الخفين إ  أن   يجد هال:  -عليه الصالة والسالم-أن النبي  -اأيض  –تكرار، ومثال ذلك 
بالمدينة، ثم  -عليه الصالة والسالم-هذا هاله النبي  علين فليلبس الخفين، وليقاعهما أسفل من الكعبين  الن

وغيرها لم يذكر القاع، فمن أهل العلم من يقول: ما دام ذكر في  ،بعرفة والحجاج كلهم متوافرون من المدينة
إشكال،   بد من  هالمالق على المقيد وما في يحمل في كل مناسبة، فعندنا مالق ومقيد؛مناسبة   يلزم تكراره 

ع القاع، وهال بعضهم:  ، ذكره بالمدينة وهد سمعه بعق الحجاج   يغني عن ذكره بعرفة حينما سمعه جمي



 
 

 03  
03 

 03 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

حاجة للبيان، فال بد من البيان في هذا الموضع، فال يحتاج حينئذ  إلى  الحجاج، فهذا الموضع موضع حاجة؛
 .هى هاع لبينه للناس كلهم، وهذا موضعهاع، ولو كان يحتاج إل

أهول: إن األصل أنه إذا بين في مناسبة   يلزم تكرار البيان في جميع المناسبان إ  إذا اعترا هذا البيان أو 
 فليكون للنرر وا جتهاد فيه مجال. ،مثل المثالين الذين ذكرتهما ؛عارضه ما يضعفه

 وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم صل  
 




